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Si kreativna in želiš šivati po lastnih zamislih? Morda bi rada samo dekorirala kos oblačila 
ali pa ga predelala v nov in zanimiv kos garderobe? Potem so novi, dvobarvni stilsko 
dovršeni modeli bernette šivalni stroji švicarskega dizajna, ravno pravi zate. So enostavni 
za uporabo, imajo številne koristne funkcije, dobro kvaliteto šivanja, dolgo življensko 
dobo in atraktivno ceno. Naj bo kreativno šivanje doživetje na nivoju. Ne zadovolji se z 
manj!



bernette 38

bernette 38, elektronsko krmiljen šivalni stroj, je zagotovo top model iz te serije. 
Ima praktično vse, kar ustvarjalni ljudje pričakujejo od takšnega šivalnega stroja. 
Tu je neverjetnih 394 vrst šivov. Od teh 67 dekorativnih, 3 vrste pisave (tudi cirilica) 
in 8 vrst gumbnic. Seveda so tu tudi uporabni šivi, kot na primer elastični šiv za 
raztegljive materiale; širina šiva je nastavljiva do 7mm. Stroj pa ima še več praktičnih 
pripomočkov, kot so: regulator hitrosti šivanja, tipki START/STOP in zaustavitev igle 
ZGORAJ/SPODAJ. Ne pozabimo še na dobro osvetlitev šivalne površine, avtomatsko 
vdevalo ter ročni in avtomatski odrez niti. V paketu pa boste prejeli še 8 dodatnih 
šivalnih nogic in večjo šivalno mizico.

Preglednica šivov



bernette 37

bernette 37 je manjša različica od dveh „računalniških“ modelov bernette. Nudi 
zajeten paket zmogljivosti, prepriča pa tudi s kvaliteto šivanja. Na voljo je kar 50 
različnih šivov, od tega tudi elastični in dekorativni, celo do maksimalno 7 mm 
širine, tudi pri šivanju gumbnic. Stroj je opremljen s praktično START/STOP tipko, 
ki dopušča šivanje brez nožnega regulatorja hitrosti. Poleg tega lahko določiš 
zaustavitev igle v zgornjem ali spodnjem položaju, kar olajša šivanje vogalov. Ta 
model pa ima še eno prednost, hitrost šivanja je možno individualno nastaviti glede 
na potrebe. Ne smemo pozabiti še na dobro osvetlitev šivalne površine, ki jo gre 
pripisati LED žarnici. Na koncu pa omenimo še 5 šivalnih nogic, ki so del pribora.

Preglednica šivov



bernette 35 

bernette 35 je prav mehanski šivalni stroj. Celoten paket šivov šteje 23 namensko 
različnih šivov; od uporabnih do dekorativnih, v maksimalni širini 5 mm, vključno 
z avtomatiko za gumbnice. Vse nastavitve, od napetosti niti, širine in dolžine šiva 
pa tudi izbiro šiva, se upravlja s tremi, na sprednji strani stroja nameščenimi gumbi. 
V pomoč pri šivanju pa bosta tudi vdevalo niti in ročni odrez niti. bernette 35 je 
opremljena s sedmimi namenskimi šivalnimi nogicami. 

Preglednica šivov



bernette 33

bernette 33 je manjša različica od dveh mehanskih modelov bernette. Kot osnovni-
bazični model je še posebej primerna za začetnike, ki šele nabirajo svoje prve 
šivalne izkušnje. Vse nastavitve se upravljajo z dvema gumboma, ki se nahajata 
na sprednjem delu stroja. Na voljo je 15 šivov v maksimalni širini šiva do 5mm. Za 
lažje delo sta tu še avtomatsko vdevalo in ročni odrez niti. V priboru pa je dodanih 
5 namenskih šivalnih nogic.

Preglednica šivov



Vsi modeli šivalnih strojev in dodatna opreme niso nujno dobavljivi v vseh državah. 
Pridržujemo si pravico do sprememb na opremi in v izvedbi.

Splošne funkcije b38 b37 b35 b33

Tip stroja elektronski elektronski mehanski mehanski 

Upravljanje LCD zaslon LCD zaslon 3 gumbi 2 gumba

Zajemalec Drop-in Drop-in CB CB

Dolžina rokavnika desno od igle 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Največja hitrost šivanja (šivi/minuto) 820 šnm 700 šnm 860 šnm 860 šnm

Ročno nastavljiva napetost zgornje niti

Ročno nastavljiv pritisk šivalne nogice – – –

Ročen odrez niti

Avtomatski odrez niti – – –

Start/stop tipka – –

Osvetlitev LED LED LED LED

Vdevalo niti

Zaustavitev igle zgoraj/spodaj – –

Uporaba dvojne igle

Regulator hitrosti šivanja – –

Dvostopenjski dvig šivalne nogice

Električni nožni regulator hitrrosti

Število vseh šivov 394 50 23 15

Število gumbnic vklj. z rinčico 8 (1-stopenjska) 5 (1-stopenjska) 1 (1-stopenjska) 1 (4-stopenjska)

Uporabni šivi vklj. Elastični 20 17 14 14

Šivi za krpanje 2 2 – –

Dekorativni šivi 67 19 8 –

Šivi za prešivanje 25 7 – –

Abeceda 3 (vključno 
cirilica)

– – –

Največja širina šiva 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Največja dolžina šiva 5 mm 5 mm 4 mm 4 mm

Spust transporta

Spomin – – –

Avtomatski navijalnik niti

Avtomatska zadelava šiva – –

Standardni pribor

Nähfüsse (Sohlen) 8 5 7 5

Anschiebetisch opcija – –

Staubschutzhaube trdo mehko – –



Priročna merilna skala na 
sprednjem delu stroja

Zaustavitev igle 
ZGORAJ/SPODAJ-individualno 
nastavljiv položaj igle

Dobra LED osvetlitev

Varovalna funkcija pri prehajanju 
na šivanje z dvojno iglo

Praktični prostor za 
shranjevanje je na 
delu odmične mizice

Avtomatski odrez niti

Avtomatsko vdevalo 
za lažje vdevanje niti



Pomični predalček s hitrimi 
navodili in preglednico šivov

Varovalna funkcija pri prehajanju 
na šivanje z dvojno iglo

Ročno nastavljiva hitrost šivanja

Priročen DROP-IN zajemalec 
s 7-milimetrsko širino šiva

START/STOP funkcija za šivanje 
brez regulatorja hitrosti

Funkcija zatrjevanja šiva

Neposredna izbira šiva s tipko

LCD- zaslon za preglednejši 
nadzor nad vsemi nastavitvami



Pokyny na ušitie retro šiat 

Dizajn týchto elegantne nariasených šiat s mierne rozšírenou sukňou a čiernymi 
polguľovými gombíkmi je nepochybne inšpirovaný 60. rokmi. Medzi ďalšie  atraktívne 
detaily patrí predné sedlo s falošnými gombíkmi, ozdoby vreciek s čiernymi 
polguľovými gombíkmi vo výške pásu, skrytý zips a záševky na zadnej strane. 
3/4-ové rukávy so záševkami dokonale zakončujú rafinovaný vzhľad.

Pokyny na šitie vrátane vzoru sú k dispozícii tu:  
www.mybernette.com/red-dress



Pokyny na ušitie džínsových šiat 

Džínsovina je látka, ktorá nikdy nevyjde z módy. Používa sa na tvorbu odevov 
s mladým, ležérnym a nekomplikovaným dizajnom. Váš šijací stroj bernette má 
silu vytvoriť z hrubej a pevnej látky tieto odvážne, živé šaty v tvare A. Majú tiež 
 strieborné kovové spony s nastaviteľnými pásmi, na ľavej strane zips, gombík s 
 gombíkovou dierkou vo výške bokov a zadné vrecká.

Pokyny na šitie vrátane vzoru sú k dispozícii tu: 
www.mybernette.com/blue-jeans
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bernette je značka skupiny BERNINA Textile Group.


